Ziekenhuis en ouderenzorginstellingen van Saxenburgh Groep
ondervinden de voordelen van de glasvezel van NDIX

Onderlinge
verbondenheid
tussen zes locaties
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De voordelen
De voordelen van glasvezel zijn voor
Lautenbach wel duidelijk, maar het
is lastiger deze te kwantificeren: ‘Er
hoeven geen auto’s meer te rijden om
de dossiers naar een andere locatie
te brengen, dat zou je een besparing
kunnen noemen. De grootste voordelen
zijn volgens mij niet uit te drukken
in geld, maar in gemak, efficiency en
flexibiliteit. De beschikbaarheid van alle
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van de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen te voorzien van precies die zorg waar
zij om vragen. De belangrijkste zorgproducten zijn basisziekenhuiszorg en ouderenzorg
in devorm van wonen, welzijn en zorg. Binnen de Saxenburgh Groep vormen het
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Ziekenhuis (PAAZ) dedivisie ziekenhuiszorg. De divisie ouderenzorg omvat verpleeg- en
verzorgingstehuizen op diverse locaties binnen de gemeenten Coevorden, Hardenberg
en Ommen.
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